
W roku szkolnym 2022/2023 kontynuujemy 

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwszych 

wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeniowym 

InterRisk w wariancie za 40,68 i 125 złotych. Ochrona 
ubezpieczeniowa obowiązywać będzie w terminie od 

01.09.2022 do 31.08.2023 r. Ochrona 

ubezpieczeniowa obowiązuje przez 24h na dobę, 
przez cały rok, w szkole i poza szkołą.  

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w tym roku 

szkolnym płatność za ubezpieczenie będzie 
dokonywana przelewem. 

W ramach jednej atrakcyjnej składki bez dodatkowych 
opłat ubezpieczymy wszystkich, którzy uczestniczą 
zarówno na szkolnych zajęciach sportowych (WF, SKS, 
zawody szkolne), jak i tych, którzy uprawiają sport 
poza szkołą w klubach sportowych w ramach 
wyczynowego uprawiania sportu. Ubezpieczymy 
uprawiających takie dyscypliny sportu jak 
taekwondo, karate, taniec, piłka nożna, piłka ręczna, 
siatkówka, koszykówka itp. Ubezpieczenie zawiera 
również świadczenie z tytułu pobytu osoby w szpitalu 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku jak i choroby (w 
tym COVID 19). 

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest 
opłacenie składki na jeden z podanych poniżej 
rachunków i wpisanie w tytule przelewu imienia i 
nazwiska dziecka, daty jego urodzenia, telefonu 
rodzica, placówki do której uczęszcza dziecko. (np  
Jakub Kowalski, 12.10.2011, tel790100200, SP  

105 Świdnica) 

Do propozycji zastosowanie mają Ogólne Warunki 

Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą Zarządu 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna 

Insurance Group nr 01/03/03/2020 z dnia 03.03.2020 r. 

wraz   z dodatkowymi postanowieniami dedykowanymi dla 

propozycji ochronazklasa.pl. Propozycja ochronazklasa.pl 

jest ofertą ogólnopolską przygotowaną przez oddział 

InterRisk w Olsztynie przy ul. Kajki 3 

Nr rachunku do wpłaty składki w wysokości 125  

pln InterRisk T.U. S.A. ul. Noakowskiego 22 10-
688 Warszawa nr rachunku :  72 1240 6960 7170 
0012 5009 4741 

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, jego data ur.nr 
tel.rodzica, placówka 

Nr rachunku do wpłaty składki w wysokości 68 pln 

InterRisk T.U. S.A. ul. Noakowskiego 22 10-688 
Warszawa nr rachunku : : 02 1240 6960 7170 0012 

5009 4740 

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, jego data ur.nr 
tel.rodzica, placówka 

Nr rachunku do wpłaty składki w wysokości 40 pln 

InterRisk T.U. S.A. ul. Noakowskiego 22 10-688 
Warszawa nr rachunku : 29 1240 6960 7170 0012 5009 

4739. 
Tytułem: imię i nazwisko dziecka, jego data ur.nr 
tel.rodzica, placówka 

Ostateczny termin na opłacenie składki upływa 20 
października. Informacja o ubezpieczeniu pod nr 
telefonu 883 952 595. 

POLISA NR EDU A/P. 094741 składka 125 pln 

POLISA NR EDU A/P. 094740 składka 68 pln 

POLISA NR EDU A/P. 094739 składka 40 pln 

Oferta ubezpieczenia na rok szkolny 2022/2023 

 
 

 
 

 



 


